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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да 

вземе предвид следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за директива 

Съображение 1 а (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) Цел 14 от целите за устойчиво 

развитие на Организацията на 

обединените нации насочва 

вниманието към заплахите, свързани 

със замърсяването на морската среда, 

включително замърсяването с 

хранителни вещества, изчерпването 

на ресурсите и изменението на 

климата, като всички тези заплахи 

произтичат предимно от човешки 

дейности. Тези заплахи оказват 

допълнителен натиск върху 

системите на околната среда, 

например върху биологичното 

разнообразие и природната 

инфраструктура, като същевременно 

създават социално-икономически 

проблеми в световен мащаб, 

включително в областта на здравето, 

безопасността и финансовите 

рискове. Европейският съюз трябва да 

полага усилия с оглед на защитата на 

морските видове и оказването на 

подкрепа на лицата, които зависят 

от океаните, било то по отношение 

на заетостта, ресурсите или отдиха.  

Изменение  2 

Предложение за директива 

Съображение 7 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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 (7a) Следва да бъдат приветствани 

инициативи в сектора на 

рибарството, насочени към 

намаляване на отпадъците от 

риболов или за извличане на 

пластмасови отпадъци, включително 

изгубени риболовни съоръжения. 

 

Изменение  3 

Предложение за директива 

Съображение 11 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) Директива 2008/98/ЕО определя 

основните принципи за управление на 

отпадъците, включително на принципа 

„замърсителят плаща“ и йерархията на 

отпадъците, която призовава да се дава 

предимство на повторната употреба и 

рециклирането на отпадъците пред 

другите форми на оползотворяване и 

обезвреждане на отпадъци и изисква 

създаването на системи за разделно 

събиране на отпадъци. Тези задължения 

са приложими също по отношение на 

управлението на отпадъците от кораби. 

(11) Директива 2008/98/ЕО определя 

основните принципи за управление на 

отпадъците, включително на принципа 

„замърсителят плаща“ и йерархията на 

отпадъците, която призовава да се дава 

предимство на повторната употреба и 

рециклирането на отпадъците пред 

другите форми на оползотворяване и 

обезвреждане на отпадъци и изисква 

създаването на системи за разделно 

събиране на отпадъци. Освен това 

концепцията за разширената 

отговорност на производителя е 

водещ принцип в правото на Съюза в 

областта на отпадъците, въз основа 

на който производителите на 

продукти носят отговорност за 

въздействието върху околната среда 

на своите продукти през целия им 

жизнен цикъл. Тези задължения са 

приложими също по отношение на 

управлението на отпадъците от кораби. 

 

Изменение  4 

Предложение за директива 

Съображение 18 a (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

  (18a) В някои държави членки са 

създадени схеми, предназначени да 

предоставят финансиране на 

рибарите с оглед на разходите, които 

евентуално те биха поели вследствие 

на предаването на брега на отпадъци 

от риболовни съоръжения или на 

активно и пасивно събрани отпадъци. 

Тези схеми могат да бъдат 

подкрепени чрез схеми за разширена 

отговорност на производителя, 

които биха могли да допълват 

системите за покриване на 

разходите, създадени в съответствие 

с настоящата директива. Тези 

системи за покриване на разходите не 

следва да бъдат възпиращ фактор за 

участието на риболовните кораби и 

пристанищните общности в 

съществуващите схеми за предаване 

на активно и пасивно събрани 

отпадъци. 

Изменение  5 

Предложение за директива 

Съображение 18 б (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (18б) За да се насърчава предаването 

на пасивно събрани отпадъци, 

попаднали в мрежите по време на 

обичайни риболовни дейности, 

държавите членки следва да 

покриват разходите, свързани със 

събирането на отпадъците в 

пристанищните приемни 

съоръжения и последващото им 

управление, с приходите, генерирани 

от алтернативни източници на 

доходи. 

Обосновка 

Важно е настоящата директива да разглежда и пасивно събраните отпадъци. 
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Предаването на пасивно събраните отпадъци не следва да води до допълнителни 

разходи за риболовните кораби. Разходите за събирането на пасивно събрани 

отпадъци в пристанищните приемни съоръжения и за последваща обработка следва 

да се финансират от алтернативни източници на доходи. 

 

Изменение  6 

Предложение за директива 

Съображение 19 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) Концепцията за „екологичен кораб“ 

следва да бъде допълнително развита 

по отношение на управлението на 

отпадъците, така че да може да се 

приложи ефективна система за 

насърчаване на плавателните съдове, 

които намаляват генерираните на борда 

им отпадъци. 

(19) Концепцията за „екологичен кораб“ 

следва да бъде прилагана по отношение 

на управлението на отпадъците. В 

Съюза следва да бъдат установени 

минимални изисквания, така че да 

може да се приложи ефективна система 

за насърчаване на плавателните съдове, 

които намаляват генерираните на борда 

им отпадъци, в съответствие с най-

добрите практики и насоките на 

ММО от 2017 г. за прилагането на 

приложение V от Международната 

конвенция за предотвратяване на 

замърсяването от кораби (MARPOL). 

Освен това намаляването на 

отпадъците се постига предимно чрез 

ефективно разделяне на отпадъците 

на борда в съответствие с насоките 

на ММО по отношение на 

приложение V на MARPOL и 

нормите, разработени от 

Международната организация по 

стандартизация. 

Обосновка 

Необходимо е незабавното прилагане на концепцията за „екологичен кораб“, особено 

тъй като вече съществуват ясни насоки за това. 

 

Изменение  7 

Предложение за директива 

Съображение 21 a (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (21a) Пластмасовите риболовни 

съоръжения имат голям потенциал за 

рециклиране, по-специално когато са 

проектирани по подходящ начин. 

Поради това, в съответствие с 

принципа „замърсителят плаща“, 

следва да бъдат установени схеми за 

разширена отговорност на 

производителите за финансиране на 

добро управление на риболовните 

съоръжения и компоненти и за 

постигане на високи нива на 

събираемост. 

Обосновка 

Следва да бъдат определени и изискванията за „разширена отговорност на 

производителя“ за риболовните уреди. 

 

Изменение  8 

Предложение за директива 

Съображение 32 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  (32а)  Специфичните 

характеристики на най-

отдалечените региони, признати в 

член 349 от ДФЕС, трябва да бъдат 

взети под внимание при 

гарантирането на адекватността на 

пристанищните приемни 

съоръжения в регионите, които може 

да не са в състояние да спазват 

разпоредбите. Ето защо трябва да се 

вземе предвид техният специален 

статут. Поради тази причина е 

необходимо държавите членки да 

могат да приемат специални мерки за 

финансиране, за да могат да осигурят 

наличието на подходящи приемни 

съоръжения. 
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Изменение  9 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 1 – буква в 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) „отпадъци от кораби“ означава 

всички отпадъци, включително 

остатъци от товари, възникнали по 

време на експлоатацията на кораба или 

по време на товарене, разтоварване и 

почистване, или отпадъци, които са 

попаднали в мрежите по време на 

риболовни операции и попадат в 

обхвата на приложения I, II, IV, V и VI 

към MARPOL; 

в) „отпадъци от кораби“ означава 

всички отпадъци, включително 

остатъци от товари, възникнали по 

време на експлоатацията на кораба или 

по време на товарене, разтоварване и 

почистване и попадащи в обхвата на 

приложения I, II, IV, V и VI към 

MARPOL; 

Обосновка 

За да се гарантира, че се изключват всякакви нелоялни задължения, следва да се 

определят всички видове отпадъци, свързани с риболов, включително рибните 

отпадъци, свързани с дейности на борда на кораба. 

 

 

Изменение  10 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 1 – буква в a (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) „отпадъци от риболовни 

кораби“ означава всички отпадъци, 

възникнали по време на 

експлоатацията на риболовния кораб 

или по време на товарене, 

разтоварване и почистване и 

попадащи пряко и индивидуално в 

обхвата на приложения I, II, IV, V и 

VI към MARPOL, с изключение на 

прясната цяла риба или непрясната 

риба от риболовни дейности, 
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извършени по време на риболовния 

рейс, или от аквакултури;  

Обосновка 

За да се гарантира, че се изключват всякакви нелоялни задължения, следва да се 

определят всички видове отпадъци, свързани с риболов, включително рибните 

отпадъци, свързани с дейности на борда на кораба. 

 

 

Изменение  11 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 1 – буква в б (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вб) „пасивно събрани отпадъци“ 

означава отпадъци, които попадат в 

мрежите по време на риболовни 

дейности;  

Обосновка 

За да се гарантира, че се изключват всякакви нелоялни задължения, следва да се 

определят всички видове отпадъци, свързани с риболов, включително рибните 

отпадъци, свързани с дейности на борда на кораба. 

 

Изменение  12 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 1 – буква в в (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вв) „активно събрани отпадъци“ 

означава отпадъци, които се събират 

по време на нериболовни пътувания 

единствено с цел отстраняване на 

морски отпадъци от морето; 
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Обосновка 

За да се гарантира, че се изключват всякакви нелоялни задължения, следва да се 

определят всички видове отпадъци, свързани с риболов, включително рибните 

отпадъци, свързани с дейности на борда на кораба. 

 

Изменение  13 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 1 – буква e a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 еа) „риболовен рейс“ означава 

всяко пътуване на риболовен кораб, по 

време на което той осъществява 

риболовни дейности, от момента, в 

който риболовният кораб напусне 

пристанището, до пристигането на 

кораба в пристанището на 

заминаване или в друго пристанище, 

където се извършва разтоварването; 

 

Изменение  14 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 2 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. Държавите членки създават схеми 

за разширена отговорност на 

производителя за риболовни уреди и 

компоненти на риболовните 

съоръжения, които отговарят на 

минималните изисквания, определени 

в член 8а от Директива 2008/98/ЕО, и 

включват модулирани финансови 

вноски, които насърчават пускането 

на пазара на риболовни уреди, 

предназначени за насърчаване на 

рециклирането. 

Обосновка 

Държавите членки следва да приемат и прилагат задължителни схеми за разширена 

отговорност на производителите на рибарските пристанища в съответствие с 
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минималните оперативни изисквания, посочени в преразгледаната Рамкова директива 

за отпадъците, с акцент върху модулираните такси с цел насърчаване на дизайн на 

съоръженията, позволяващ лесно рециклиране. 

 

Изменение  15 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 4 a (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  4а. Предвид специфичните 

характерни особености на най-

отдалечените региони, признати в 

член 349 от ДФЕС, държавите членки 

могат да приемат специални мерки за 

финансиране, за да могат да осигурят 

наличието на подходящи приемни 

съоръжения. Освен това се 

предоставя възможност държавите 

членки да получат дерогация в 

продължение на две години относно 

посочените по-горе задължения по 

отношение на своите най-отдалечени 

региони, ако се счита, че тези региони 

не са в състояние да осигурят 

адекватността на пристанищните 

приемни съоръжения. 

 

Изменение  16 

Предложение за директива 

Член 7 – параграф 2 – алинея 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Това изискване не се прилага в малки 

пристанища без персонал или в 

отдалечени пристанища, при условие 

че държавата членка, в която се намира 

пристанището, е съобщила тази 

информация по електронен път в частта 

от системата за информиране, 

наблюдение и правоприлагане, посочена 

Това изискване не се прилага в 

малките пристанища без персонал или 

в отдалечените пристанища, при 

условие че държавата членка, в която се 

намира пристанището, е съобщила тази 

информация по електронен път в частта 

от системата за информиране, 

наблюдение и правоприлагане, посочена 
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в член 14 от настоящата директива. в член 14 от настоящата директива. 

Обосновка 

Когато даден кораб предава отпадъците си през почивните дни или извън нормалното 

работно време в малки пристанища, възможно е тези пристанища да не разполагат с 

достатъчно персонал и корабът може да не получи потвърждението за приемане на 

отпадъци. 

 

Изменение  17 

Предложение за директива 

Член 7 – параграф 3 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Ако изгубеното риболовно 

съоръжение не може да бъде 

възстановено, капитанът на кораба 

въвежда информация за него в 

корабния дневник. Компетентният 

орган на държавата членка на 

знамето информира компетентния 

орган на крайбрежната държава 

членка. 

 Информацията за изгубените 

риболовни уреди се събира и записва 

от държавите членки и се изпраща 

ежегодно на Комисията. 

Обосновка 

В проекта на доклада на водещата комисия по транспорт и туризъм (TRAN) се 

съдържат сходни изисквания, но той ще включи делегиране на правомощия на 

Комисията по отношение на формата за докладване. Адаптиране на изискванията 

към формулировката на член 1, параграф 42 от предложението за регламент по 

отношение на контрола на риболова (COM (2018) 368 final), като по този начин се 

избягва създаването на потенциално различни изисквания. 

 

Изменение  18 

Предложение за директива 

Член 7 – параграф 7 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Ако следващото пристанище, което 

ще посети корабът, е извън Съюза, или 

има основания да се смята, че в него не 

са налице подходящи съоръжения, или 

това пристанище е неизвестно, 

държавата членка изисква от кораба да 

предаде всички свои отпадъци, преди да 

напусне пристанището. 

7. Ако следващото пристанище, което 

ще посети корабът, е извън Съюза и има 

основания да се смята, че в него не са 

налице подходящи съоръжения, или 

това пристанище е неизвестно, 

държавата членка изисква от кораба да 

предаде всички свои отпадъци, преди да 

напусне пристанището. 

Обосновка 

Изискването корабите да предават всичките си отпадъци в пристанище в 

Европейския съюз, преди да напуснат това пристанище, е прекомерно стриктно, 

особено ако корабите разполагат с достатъчен капацитет за съхранение на 

отпадъците, поради което не им се налага да предават част от отпадъците, но и 

най-вече с оглед на Брексит. Например освобождаването няма да е приложимо за 

риболовен кораб, който напуска пристанище във Франция, разтоварва риба в 

пристанище в Обединеното кралство и впоследствие се връща. Същото важи и за 

най-отдалечените региони. 

 

Изменение  19 

Предложение за директива 

Член 8 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, че 

експлоатационните разходи на 

пристанищните приемни съоръжения за 

приемане и обработка на отпадъците от 

корабите, различни от остатъците от 

товари, се покриват чрез събирането на 

такси от корабите. Тези разходи 

включват елементите, изброени в 

приложение 4. 

1. Държавите членки гарантират, че 

експлоатационните разходи на 

пристанищните приемни съоръжения за 

приемане и обработка на отпадъците от 

корабите, различни от остатъците от 

товари, се покриват чрез съчетание от 

такси, събрани от корабите, приходи от 

схемите за управление на отпадъците 

и други средства. Тези разходи 

включват елементите, изброени в 

приложение 4. 

Изменение  20 

Предложение за директива 
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Член 8 – параграф 2 – буква в 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) с цел да се осигури максимален 

стимул за предаване на отпадъци, както 

е определено в приложение V към 

конвенцията MARPOL, включително 

отпадъците, попаднали в мрежите 

по време на риболовни операции, 
начисляваната непряка такса трябва да 

покрива всички разходи на 

пристанищните приемни съоръжения за 

тези отпадъци, за да се гарантира 

правото на предаване без никакви 

допълнителни преки такси; 

в) с цел да се осигури максимален 

стимул за предаване на отпадъци, както 

е определено в приложение V към 

конвенцията MARPOL, отпадъците, 

събрани активно и пасивно от 

риболовните кораби, се освобождават 

от прилагането на режима на преки 

такси, предвиден в настоящата 

директива. Начисляваната непряка 

такса трябва да покрива всички разходи 

на пристанищните приемни съоръжения 

за тези отпадъци, за да се гарантира 

правото на предаване без никакви 

допълнителни преки такси. 

 Могат да се създадат и финансират 

допълнителни мерки на национално и 

регионално равнище, за да се намалят 

разходите и да се предоставят 

стимули на рибарите за активното и 

пасивното събиране на отпадъци. 

 С цел да не се допусне разходите за 

събирането в пристанищни приемни 

съоръжения и последващата 

обработка на пасивно събрани 

отпадъци да бъдат за сметка на 

ползвателите на пристанищата, 

държавите членки покриват тези 

разходи изцяло от приходите, 

получени от алтернативните 

източници на приходи, посочени в 

приложение 4; 

 

Изменение  21 

Предложение за директива 

Член 8 – параграф 4 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Таксите могат да варират, наред с 

другото, в зависимост от категорията, 

4. Таксите могат да варират, наред с 

другото, в зависимост от категорията, 
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вида и размера на кораба, от вида на 

трафика, в който участва корабът, както 

и в зависимост от услугите, 

предоставяни извън установеното 

работно време в пристанището. 

вида и размера на кораба, 

признаването на кораба за 

„екологичен кораб“ и вида на трафика, 

в който участва корабът, различните 

видове и категории отпадъци, 

определени в приложение 3, и 

различните видове приемни 

съоръжения, обусловени от вида на 

пристанището, както и в зависимост 

от услугите, предоставяни извън 

установеното работно време в 

пристанището. 

 

Изменение  22 

Предложение за директива 

Член 8 – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Таксите трябва да бъдат намалени, 

ако конструкцията, оборудването и 

експлоатацията на кораба са такива, че 

може да се докаже, че на кораба 

възникват намалени количества 

отпадъци и те се управляват по 

устойчив и съобразен с околната среда 

начин. На Комисията се предоставя 

правомощието да установява 

посредством делегирани актове в 

съответствие с член 19 критериите за 

определяне дали даден кораб отговаря 

на изискванията, посочени в настоящия 

параграф във връзка с управлението на 

отпадъците на борда на кораба. 

5. Таксите трябва да бъдат намалени, 

ако конструкцията, оборудването и 

експлоатацията на кораба са такива, че 

може да се докаже, че на кораба 

възникват намалени количества 

отпадъци или те се управляват по 

устойчив и съобразен с околната среда 

начин чрез разделяне на отпадъците 

на борда в съответствие с плановете 

за управление, установени от 

националните или регионалните 

органи. На Комисията се предоставя 

правомощието да установява 

посредством делегирани актове в 

съответствие с член 19 критериите за 

определяне дали даден кораб отговаря 

на изискванията, посочени в настоящия 

параграф във връзка с управлението на 

отпадъците на борда на кораба. 

 

Изменение  23 

Предложение за директива 

Член 9 – параграф 1 – буква в 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) в доказателство на 

споразумението по буква б) са налице 

подписан договор с пристанище или 

договорна страна, приемаща отпадъци, 

потвърждения за приемането на 

отпадъци, както и потвърждение, че 

споразумението е било прието от 

всички пристанища по маршрута на 

кораба. За да представлява достатъчно 

доказателство в съответствие с 

настоящия параграф, споразумението за 

предаване на отпадъци и плащане на 

таксата трябва да е сключено в 

пристанище, разположено на 

територията на Съюза. 

в) в доказателство на 

споразумението по буква б) са налице 

подписан договор с пристанище или 

договорна страна, приемаща отпадъци, 

и потвърждения за приемането на 

отпадъци. За да представлява 

достатъчно доказателство в 

съответствие с настоящия параграф, 

споразумението за предаване на 

отпадъци и плащане на таксата трябва 

да е сключено в пристанище, 

разположено на територията на Съюза. 

Обосновка 

Задължението, според което всички пристанища по маршрута на даден кораб трябва 

изрично да приемат и потвърдят решението на кораба да предаде своите отпадъци 

съгласно определена схема за отпадъци в дадено пристанище, добавя излишни 

бюрократични изисквания и административна тежест както за риболовните кораби, 

така и за пристанищните органи, което не допринася за постигането на целите, 

определени в настоящата директива. 

 

Изменение  24 

Предложение за директива 

Член 9 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 9а 

 Разпоредби на държавите членки 

 1. Държавите членки гарантират, че 

всички пристанища, които 

осигуряват приемане на риболовни 

кораби, с изключение на отдалечени 

пристанища или такива с малък брой 

риболовни кораби, създават 

инициативи за събиране на отпадъци 

в морските води, за да се насърчи 

събирането и измерването на 

видовете пасивно събрани отпадъци 
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от обичайната риболовна дейност.  

 2. Такива схеми следва да бъдат 

създадени в съответствие с насоките, 

определени в Препоръка 2016/1 на 

OSPAR за намаляване на морските 

отпадъци чрез прилагане на 

инициативи за събиране на отпадъци 

в морските води.  

 3. Държавите членки могат да 

създадат и да поддържат национален 

фонд за подпомагане на събирането на 

пасивно събрани отпадъци от 

риболовни кораби. Фондът може да 

бъде използван, за да се гарантира 

осъществяването на инициативи за 

събиране на отпадъци в морските 

води, включително осигуряването на 

специални бордови съоръжения за 

съхранение на отпадъци, мониторинг 

на пасивно събрани отпадъци, 

образование и насърчаване на 

доброволното участие в 

инициативата, разходи за третиране 

на отпадъци, както и за да покрие 

разходите за персонала, необходим за 

функционирането на такива схеми.  

 4. Държавите членки трябва да 

гарантират, че данните за 

количествата пасивно събрани 

отпадъци се събират и съхраняват в 

национална или регионална база данни 

за целите на мониторинга и 

оценката. Държавите членки 

информират Комисията за 

създаването на своите национални 

фондове до 31 декември [две години 

след приемането] и на всеки две 

години след това представят 

двугодишни доклади относно 

дейностите, финансирани съгласно 

настоящия член. 

Обосновка 

Fishing for litter initiatives were first launched in 2002 in Sweden. Quantities of waste 

collected by such schemes can be substantial. The OSPAR Convention adopted guidelines on 

how to develop a fishing for litter project (OSPAR Agreement 2017-08). Such schemes are 
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voluntary but require significant engagement to ensure that vessel crew participate in the 

scheme. Fishing vessels must be provided with a large, sturdy bag to separately collect waste 

that has been passively fished, and once back at port the waste should be weighed and the 

data collected before disposal. Due to the monetary cost involved in the establishment and 

running of such schemes, it is possible that the 100% indirect fee for garbage delivery fees in 

ports could be increased substantially to cover these costs. As most of the passively fished 

waste would not have originated from fishing activities, there is an argument that fishing 

vessels should not be obliged to pay for it. Indeed if they were this would provide an incentive 

to not participate in such activities. A national fund would spread the costs for fishing for 

litter across all maritime users in that area. 

 

Изменение  25 

Предложение за директива 

Член 9 б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 9б 

 Разширена отговорност на 

производителите 

 Държавите членки създават схеми за 

разширена отговорност на 

производителите за риболовните 

съоръжения и компонентите на 

риболовните съоръжения. В 

допълнение към минималните 

изисквания, посочени в член 8а от 

Директива 2008/98/ЕО, тези схеми 

включват модулирана такса за 

насърчаване на пускането на пазара 

на риболовни съоръжения, 

проектирани и подготвени за 

повторна употреба и рециклиране. 

Обосновка 

Държавите членки следва да приемат и прилагат задължителни схеми за разширена 

отговорност на производителите в съответствие с минималните изисквания, 

посочени в преразгледаната Рамкова директива за отпадъците, с акцент върху 

модулираните такси с цел насърчаване на дизайн на съоръженията, позволяващ лесно 

рециклиране. 

 



 

AD\1158780BG.docx 19/23 PE622.271v04-00 

 BG 

Изменение  26 

Предложение за директива 

Приложение 4 – таблица – колона 2 а (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  Приходи  

 Постъпленията от схема за 

разширена отговорност на 

производителя и наличното 

национално/регионално финансиране, 

включително приходните елементи, 

изброени по-долу. 

 – Събиране, транспорт и третиране 

на неразделно събраните отпадъци 

(отпадъци, които са обхванати от 

разширената отговорност на 

производителя, но които са извън 

каналите за разделно събиране на 

отпадъци, напр. отпадъци, събрани 

заедно със смесени битови отпадъци); 

 – Оповестяване на информацията и 

повишаване на осведомеността; 

 – Действия за предотвратяване на 

генерирането на отпадъци; 

 – Предотвратяване на произволното 

изхвърляне на отпадъци и управление 

на отпадъците; 

 – Прилагане и наблюдение на 

системата за разширена отговорност 

на производителя (включително 

одит, мерки срещу 

недобросъвестното поведение и др.); 

 – Администрация, комуникация, 

управление и съобщаване на данните 

относно функционирането на 

схемите за събиране; 

 – Финансиране по линия на ЕФМДР;  

 – Друго финансиране или субсидии, 

предоставени на пристанищата, с 

оглед на управлението на отпадъците 

и рибарството. 

 



 

PE622.271v04-00 20/23 AD\1158780BG.docx 

BG 

Изменение  27 

Предложение за директива 

Приложение 4 – подзаглавие 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Категории разходи за експлоатацията и 

управлението на ППС 

Категории разходи и нетни приходи, 

свързани с експлоатацията и 

управлението на ППС 

Обосновка 

Препоръчително е също така да се посочат нетните приходи, тъй като те следва да 

се използват, наред с другото, за покриване на разходите, генерирани от операциите с 

пасивно събрани отпадъци. 

 

Изменение  28 

Предложение за директива 

Приложение 4 – таблица – колона 2 б (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Нетни приходи 

 Нетни постъпления от схеми за 

управление на отпадъците и 

национално/регионално финансиране, 

включително изброените по-долу 

приходни елементи. 

 – Нетни финансови ползи, осигурени 

от схемите за разширена 

отговорност на производителите; 

 – Други нетни приходи от 

управлението на отпадъците, напр. 

от схеми за рециклиране; 

 – Финансиране от Европейския фонд 

за морско дело и рибарство; 

 – Друго финансиране или субсидии, 

предоставени на пристанищата, с 

оглед на управлението на отпадъците 

и рибарството. 
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Обосновка 

Препоръчително е също така да се посочат нетните приходи, тъй като те следва да 

се използват, наред с другото, за покриване на разходите, генерирани от операциите, 

свързани с пасивно събрани отпадъци. 

 

Изменение  29 

Предложение за директива 

Приложение 5 – параграф 1  

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

[име на кораба]    [номер по ММО]

 [държава на знамето] 

[име на кораба]    [номер по ММО]

 [държава на знамето] 

извършва редовни превози с чести и 

редовни посещения в следните 

пристанища в [въведете името на 

държавата членка] по график или по 

предварително определен маршрут: 

извършва редовни превози или 

риболовни рейсове с чести и редовни 

посещения в следните пристанища в 

[въведете името на държавата членка] 

по график или по предварително 

определен маршрут: 

Обосновка 

Очевидно е, че Директивата се съсредоточава основно върху морския транспорт; при 

все това риболовът и плавателните съдове за отдих също участват в редовни рейсове 

с чести и редовни посещения и следва да се предвиди възможността те да бъдат 

освободени от изискванията за задължително предаване на отпадъци от кораби, 

предварително уведомление за отпадъци и плащане на задължителни такси в някои 

пристанища по маршрута. 
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